Lunderbjerg Motocross Klub
Bestyrelsesmøde den 8. marts 2017
Sted:
Klubhuset
Deltagere:
Mogens Rasmussen (MR)
Dorte Fog Nielsen (DN)
Poul Møller Jensen (PJ)
Andreas Nielsen (AN)
Peter Hansen (PH)
Fraværende:
Jesper Larsen (JL)
Valg af referent: Dorte
Ref. fra bestyrelsesmødet d. 8.feb. 2017 blev godkendt.
1) Brøndene er gravet ned. Der er blevet tilkøbt yderligere 2 brønde. Pumpen skal tilsluttes, der er enighed
om at spørge Henrik Klitgaard om han vil gøre det, da det er ham der kender bedst til strømtavlen, PH
tager kontakt til Henrik.
2) Der er arbejdsdag d. 18. og 19. marts, vi starter kl. 900 med kaffe og rundstykker. Peter vil udarbejde i
liste over hvad der skal laves, og lægge den op på hjemmesiden og FB. Klubbens traktor bliver kørt op til
Per Hansen, for at blive klargjort til arbejdsdagen. Dette vil AN og PH tage sig af.
Kurt Rasmussen har lovet at komme med hans gummiged for at jævne microbanen.
Standerhejsning blev fastsat til d. 25. marts kl. 1000. Der vil være rundstykker og kaffe, senere serveres
der suppe.
3) PH og JL laver en træningsliste, og mailer denne ud til den øvrige bestyrelse.
4) Der er nyt fra MX – SK, det drejer sig om det gule flag, det skulle nu være bedre defineret, hvad man må
og ikke må:
§ 3.5 Signaler
Gult svingende flag:
”Der må ikke overhales. En betydelig fart-reduktion skal ses, og køreren skal være parat til at standse. Hop
skal ikke forsøges. Tegngivningen gælder indtil uheldsstedet er passeret. Straffen for overtrædelse ved
tidskval/heatet er 10 placeringers tilbagerykning i den pågældende klasse. Ved grov forseelse sker der
udelukkelse af tidskval/heatet.
Straffen for overtrædelse ved træning er udelukkelse”.
Banestatus skal opdateres og sendes til DMU.
5) 1. Hjælpskursus: PH vil undersøge om vi i samarbejde med en anden klub kunne få arrangeret et
kursus: FMCK og MMCK blev foreslået.
Satellitmedlemmer: Satellitmedlemmer tæller også med ved vores klubmesterskaber.
DN spurgte om hun må låne tidtagerudstyret ud til Silkeborg Motorsport (DN skal være tidtager), som skal
afholde løb d. 10. juni. En enig bestyrelse godkendte dette.
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 29. marts kl. 18,00, afholdes i klubhuset.

